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Tarkistus  1 

Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. huomauttaa, että EU on pääsemässä 

nykyistä 20 prosentin tavoitetta 

suurempaan päästöjen vähennykseen, ja 

korostaa, että on asetettava 

kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta 

voidaan vähentää tarjontaa 

hiilimarkkinoilla; muistuttaa, että on 

EU:n intresseissä hyväksyä 30 prosentin 

ilmastonsuojelutavoite vuoteen 2020 

mennessä, sillä niin luodaan kestävää 

kasvua ja lisää työpaikkoja sekä 

vähennetään riippuvuutta energian 

tuonnista; kehottaa EU:ta lisäämään 

tavoitettaan; 

19. huomauttaa, että EU on pääsemässä 

nykyistä 20 prosentin tavoitetta 

suurempaan päästöjen vähennykseen, ja 

korostaa, että EU on tarjoutunut 

lisäämään 

päästöjenvähentämistavoitettaan 

30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, jos 

muut paljon päästöjä tuottavat maat 

sitoutuvat vastaaviin 

vähennystavoitteisiin, sillä niin luodaan 

kestävää kasvua ja lisää työpaikkoja sekä 

vähennetään riippuvuutta energian 

tuonnista; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0482/2 

Tarkistus  2 

Richard Seeber 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. suhtautuu myönteisesti Ban-Ki Moonin 

ehdotukseen maailman johtajien 

ilmastonmuutosta koskevan 

huippukokouksen pitämisestä syyskuussa 

2014 sekä kansalaisten esikokouksen 

(pre-COP) pitämisestä Venezuelassa 2014; 

korostaa, että on tärkeää, että kokous on 

hyvin valmisteltu ja sen tulokset 

mielekkäitä ja sisältävät korkeimman 

poliittisen tason sekä 

kansalaisyhteiskunnan sitoumuksia, jotta 

voidaan turvata ja säilyttää poliittinen 

vuorovaikutus ennen vuosien 2014 ja 2015 

kokouksia; katsoo, että vuoden 2015 

sopimuksen onnistumiseksi valtioiden on 

ilmoitettava sitoutuvansa vähentämään 

kasvihuonekaasuja ennen maailman 

johtajien kokousta; painottaa, että EU:n on 

oltava esimerkkinä ja hyväksyttävä 

kunnianhimoiset vuotta 2030 koskevat 

kasvihuonekaasujen vähentämiseen, 

energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 

energiaan liittyvät tavoitteet hyvissä ajoin 

ennen kokousta; 

6. suhtautuu myönteisesti Ban-Ki Moonin 

ehdotukseen maailman johtajien 

ilmastonmuutosta koskevan 

huippukokouksen pitämisestä syyskuussa 

2014 sekä kansalaisten esikokouksen 

(pre-COP) pitämisestä Venezuelassa 2014; 

korostaa, että on tärkeää, että kokous on 

hyvin valmisteltu ja sen tulokset 

mielekkäitä ja sisältävät korkeimman 

poliittisen tason sekä 

kansalaisyhteiskunnan sitoumuksia, jotta 

voidaan turvata ja säilyttää poliittinen 

vuorovaikutus ennen vuosien 2014 ja 2015 

kokouksia; katsoo, että vuoden 2015 

sopimuksen onnistumiseksi valtioiden on 

ilmoitettava sitoutuvansa vähentämään 

kasvihuonekaasuja ennen maailman 

johtajien kokousta; painottaa, että EU:n on 

oltava esimerkkinä ja ehdotettava 

vuotta 2030 koskevat kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja 

uusiutuvaan energiaan liittyvät 

kunnianhimoiset toimintalinjat hyvissä 

ajoin ennen kokousta; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Richard Seeber 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0482/2013 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout, 

Sabine Wils 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Varsovan (Puola) ilmastokokous (COP19) 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. muistuttaa, että IEA:n mukaan 

EU:n osuus maailmanlaajuisista 

päästöistä on noin 11 prosenttia ja että se 

pienenee edelleen tulevina 

vuosikymmeninä; korostaa, että 

teollisuuden toimijat ja energia-ala 

voisivat hyväksyä entistä 

kunnianhimoisempia tavoitteita ja 

ilmastonmuutospolitiikkoja, jos muut 

maailman taloudet osoittavat vastaavin 

toimin, että ne ovat nostaneet 

tavoitetasoaan; 

Or. en 

 

 


